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Aphrodite Hotel
Zalakaros - Organic Farm  - Family

Konferenciák, csapatépítő tréningek, találkozók, 
szemináriumok Zalakaros szívében

Aphrodite Hotel**** Zalakaros
0036 93/540-140 
info@hotelaphrodite.hu
www.hotelaphrodite.hu
8749 Zalakaros, Sport u. 10. 

Dolgozzon hatékonyan, pihenjen gondtalanul!

Projektor, vászon, flip-chart, írás- és diavetítők, TV, CD, 
DVD vetítés, fénymásoló, hangosítás, videó-konferencia, 
pinwand, lézerpálca, pulpitus, sötétítés, klíma.

Egyedülálló, hogy szállodánk éttermében a saját farunkon 
megtermelt, mindig friss alapanyagokból készült, ízletes 
ételek kerülnek vendégeink asztalára.

Külső helyszín szállodánk Történelmi Kalandparkja. Lovas 
szekérrel szállítjuk vendégeinket, akik lovagolhatnak, 
íjászkodhatnak, quadozhatnak, saját készítésű sajtokat, 
kolbászokat, felvágottakat kóstolhatnak. Testközelből 
megismerhetik a farmunkon élő állatokat.  







Buda központi részén elhelyezkedő szállodánk egyedülálló üvegfalú különterme  
és csodálatos belső kertje ideális helyszín céges tréningek, előadások,  

termékbemutatók, családi és baráti rendezvények lebonyolítására.
Szobáink kényelmes pihenést biztosítanak a rendezvény résztvevőinek!

Hotel Mediterrán
1118, Budapest, Budaörsi út 20/a

Tel.: +36-1-372-7020 Fax: +36-1-372-7021
www.hotelmediterran.hu
sales@hotelmediterran.hu
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ÓzonS U P E R I O R

Hotel Residence
S U P E R I O R BalatonHotel Residence

E V E N T

RESIDENCE

S U P E R I O R

DE

Elhivatott csapatunk több ezer sikeres esemény tapasztalatával biztosítja rendezvénye zökke-

nőmentes és színvonalas szervezését, lebonyolítását, miközben Ön teljes figyelmét az üzleti 

ügyeire és vendégeire irányíthatja.

www.hotel-residence.hu

CSOPORTOS ÉRTÉKESÍTÉS: +36 84 506 842 

E-MAIL: INFO@HOTELOZON.HU

CÍM: H-3233 MÁTRAHÁZA

CSOPORTOS ÉRTÉKESÍTÉS: +36 84 506 842

E-MAIL: INFO@HOTEL-RESIDENCE.HU

CÍM: H-8600 SIÓFOK, ERKEL FERENC U. 49.

LEGYEN ÖN IS VENDÉG SAJÁT RENDEZVÉNYÉN!

PRÓBÁLJA KI JÓL FELSZERELT RENDEZVÉNY SZÁLLODÁINKAT AZ ORSZÁG 2 LEGSZEBB PONTJÁN!

SIÓFOK MÁTRAHÁZA



      

 

 
 

                                            
      

 

 

 

 
  3517 Lillafüred, Erzsébet sétány 1. • Telefon: 46/331-411 • Fax: 46/533-203 • hotelpalota@hunguesthotels.hu

A „Bükk gyöngyszeme”!

v  Romantikus környezet
v  Élménydús programlehetőségek
v  Kétágyas szobák és lakosztályok, 

akár jakuzzival és kandallóval
v  Hangulatos étterem és terasz
v  Ingyenes szobai Wi�  internet
v   Légkondícionált konferenciatermek
v  Csendes wellness élménymedencével, sókamra 
v  Gőz-, � nn- és infraszauna, jakuzzi, 

merülő- és taposómedence
v  Bowling, biliárd, darts
v  Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely
v  Lillafüredi Sport- és Kalandpark 

Szállodától pár száz méterre található
új élményparkban különleges attrakciók 
közül válogathat

v  Lillafüredi Libegőpark 
Libegő, tematikus sétaút, extrém túrák 
két keréken

      MEGÚJULT BELSŐ,  
PATINÁS KÜLSŐ
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Különleges hangulat, 
varázslatos természeti környezet, 
magas színvonalú kiszolgálás várja
Önöket!
• A fővárostól a Balaton felé 25 km-re
• 150-200 főt befogadó étterem - 

konferencia helyszín
• technikailag jól felszerelt 36 fős tanterem
• technikailag jól felszerelt klubterem

• céges találkozók, tréningek, meetingek
 • szakmai konferenciák 
 • esküvők, családi rendezvények 
 • továbbképzések megrendezése
 • outdoor tréningek helyszíne

2038 Sóskút, Bajcsy Zs. u. 61. 
 www.lovassport.hu 

rendezvenyszervezes@lovassport.hu 
Tel.: 06(23)560-180, 06(70)391-3708

Minőségi lovas szolgáltatásaink egyszerre szolgálják a 
lovak szerelmeseit, amatőr és a profi sportolókat, a sza-
badidő gondtalan eltöltését vagy kalandot keresőket és 
a természetet kedvelőket egyaránt.
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+3612350078 • BIGBUSTOURS.COM • infobudapest@bigbustours.com

MIÉRT ÉRDEMES A BIG BUS
TOURS-T VÁLASZTANI...

VEGYE IGÉNYBE
KÜLÖNLEGES

SZOLGÁLTATÁSUNKAT
ZÁRTKÖRŰ

RENDEZVÉNYÉRE

KONFERENCIÁRA ÉS TRAININGRE?
• Programok széles választékát kínálja akár belföldről vagy külföldről

ideérkező kisebb- nagyobb létszámú csoportoknak, hogy 
megcsodálhassák Budapest nevezetességeit

• A legélvezetesebb módja annak, hogy felfedezzék Budapestet egy 
nyitott tetejű, kétszintes buszról

• A túra 2 órát vesz igénybe (igény szerint változtatható)
• A városnézés 23 különböző nyelven hallgatható meg
• Igény esetén idegenvezető is kérhető
• Szállítsa vendégeit különleges buszaink egyikén 
• Kapcsolódjon ki és gyönyörködjön a kivilágított fővárosban egy 

hosszú nap után
• Válasszon különleges helyszínt sajtótájékoztatójának vagy egyéb 

fontos bejelentésének
• Tegye felejthetetlen élménnyé az augusztus 20-ai tűzijátékot 

partnerei számára

ESKÜVŐRE?
• Különleges esküvőről álmodik? Ne habozzon, válasszon minket! 
• Tegye felejthetetlenné az utazást vendégei részére a szertatástól a 

fogadás helyszínéig

ISKOLÁNAK?
• Mutassa be Budapestet egy nyitott tetejű, kétszintes buszról
• Induljon és végződjön a túra az iskolánál 
• Az idegenvezetés 23 különböző nyelven érhető el
• Gyakorolják az idegennyelvet anyanyelvi alámondással
• Vigye el az osztályt oktató jelleggel, hogy felfedezzék 

Budapest nevezetességeit
• Tartsa a történelem órát a buszon
• Kérje idegenvezetőnk segítségét, hogy interaktívabbá tegye a

programot
• Szeretné Ön megtervezni az útvonalat? Állunk rendelkezésére
• Tegye színesebbé a tananyagot és éljen a személyre szabott 

városnézés lehetőségével

vagy külföldről
ogy

U

Buszaink zártkör  rendezvényekre is bérelhet k
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  Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****
H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony utca 49.

Tel.: 33/510-810; 33/510-818; Fax: 33/510-811
Email: info@bellevuehotel.hu; sales@bellevuehotel.hu

www.bellevuehotel.hu

A Bellevue Hotel**** az Esztergom belvárosától 5 km-re fekvő Búbánatvölgyben, a Duna-Ipoly Nemzeti Park  
határán található. Szállodánkban 80 igényesen berendezett szoba várja a pihenni vágyókat.

Tiffany éttermünkben az ínyencek izgalmas íz-utazást tehetnek a gasztronómia világában.

Wellness központunkban élménymedence, gyerekmedence, melegvizes pihenőmedence, jacuzzi,  
finn- és bioszauna, illatkamra, sókabin, gőzkabin, napozóterasz szolgálja Vendégeink tökéletes kikapcsolódását.

215 m2-es konferencia termünk ideális színhelye kisebb és nagyobb létszámú  
rendezvények, tréningek, konferenciák, és esküvők megszervezésére.
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